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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
              п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. ”България” №1, тел./факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

  

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
от 08.11.2019 г. 

от тържествено заседание проведено от 14:09 часа 
в заседателна зала на Общински съвет Раковски 

 
 
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА водещ заседанието на Общински съвет Раковски е г-н 
Стефан Самуилов Марушкин.  
 
Присъстват общински съветници: Рангел Георгиев Матански, Йосиф Серафимов Ячев, 
Любов Степановна Кориновска, Генчо Тодоров Тодоров, Венцислав Петров Чавдаров, Елена 
Иванова Узунова, Младен Минчев Мандраджийски, Деяна Андреева Загорчева, Светослав 
Стефанов Балабански, Юлиян Иванов Ночев, Петър Милков Антонов, Стефан Самуилов 
Марушкин, Петко Димитров Колев, Стефан Йозов Пенсов, Анелия Францова Генчева, Георги 
Николов Тотов, Костадин Дечев Иванов, Росица Иванова Пеева, Йосиф Иванов Стрехин, 
Йовко Георгиев Николов, Ангел Николов Кордов 
 
Присъстват също: 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
Йовко Стефанов Романов - Зам. кмет на Община Раковски  
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски  
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 
Виолета Димитрова Петрова - Кмет на кметство Белозем 
Стефка Златкова Милиева – Кметски наместник на с. Болярино 
 
Официален гост на заседанието е г-н Петър Петров – Заместник - Областен управител на 
област Пловдив. 
 
 
г-н Петър Петров: Уважаеми граждани на град Раковски, уважаеми Кмете, колеги, днес деня 
е особено тържествен за жителите на Вашия град. Клетва ще положат и ще влезат в управата 
на града – Кмета на Общината, общинските съветници, кметовете на населените места и 
ще се избере новия Председател на Общинския съвет.  
Изборите минаха. Досега имаше противоречия, като идейни платформи, като начин на 
управление. Сега вече всички трябва да застанем зад управлението на спечелилите, защото 
те носят и голямата отговорност да изпълнят своите обещания и да докажат своята правота. 
Тези които не са гласували за Кмета пак ще бъдат обгрижвани, защото той от днес нататък е 
кмет за всички. Няма бели, зелени, червени. Всички са жителите на Община Раковски. Затова 
и Вие трябва да го подпомагате в неговите начинания, за да може след четири години с гордо 
изправена глава той да покаже, че не Ви е лъгал, а е истински ръководител на Общината и на 
Вас.  
В личен план – какво да Ви пожелая? Пак много здраве, тук има много млади хора, 
амбициозни. Аз официално имах така наблюдения към Общината и си спомням още 
първите години когато говорихме с г-н Борисов, искайки да имате депутати. Вижте площада 
какъв стана, посещението на папата… Въобще всичко се промени тотално. Така че бъдете и 
Вие много взискателни към управлението и знайте, че демокрацията е така – управляваш ли 
правилно, ще те преизберат, не управляваш ли правилно – идват други и край.  
Още веднъж Ви желая много добри дни в бъдещото управление на г-н Гуджеров, и надявам 
се след четири години пак в тая зала да сме усмихнати и да отчетем успехите. 
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/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
Сега ще дам думата на Председателя на ОИК – Раковски да прочете Решенията и избраните 
нови кметове и общински съветници, след което той ще връчи удостоверенията на тези, които 
са спечелили.  
г-н Радослав Ночев: Уважаеми господа кметове, уважаеми общински съветници, на мен се 
пада честта да Ви поздравя от името на ОИК за избирането Ви. На 27.10 и на 03.11.2019 г. Вие 
получихте най-висок кредит на доверие от Вашите избиратели. Приемете този кредит като 
награда за усилията Ви и за работата Ви. Но приемете този кредит като изключителна 
отговорност и задължение и през следващите четири години на Вас се пада отговорността да 
оправдаете избора си.    
Работете обединени с неизчерпаема сила и енергия, и облагородявайте община Раковски. 
Работете за просперитета, за европейската визия и за развитието на общината. Работете за 
благосъстоянието на всички жители на общината. Работете за всеки един от нас. Взимайте 
решения, съгласно закона и в интерес на общината и гражданите. Пожелавам Ви на добър 
час и успешен мандат!   

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
С Решение № 78/28.10.2019 г. за Кмет на Община Раковски избираме г-н Павел Андреев 
Гуджеров.  

/г-н Радослав Ночев връчва удостоверението/ 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
С Решение № 73/28.10.2019 г. за Кмет на Момино село избираме Никола Христосов Стоянов.  

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

/г-н Радослав Ночев връчва удостоверението/ 
 
 
С Решение № 74/28.10.2019 г. избираме за Кмет на Кметство Стряма - Васил Черпелийски.  
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
/г-н Радослав Ночев връчва удостоверението/ 

 
С Решение № 75/28.10.2019 г. за Кмет на Шишманци избираме Александър Атанасов.  

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

/г-н Радослав Ночев връчва удостоверението/ 
 
 
С Решение № 76/28.10.2019 г. за Кмет на Кметство Чалъкови избираме Димитър Николов. 

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

/г-н Радослав Ночев връчва удостоверението/ 
 
 
С Решение № 83/04.11.2019 г. за Кмет на Кметство Белозем избираме Виолета Петрова.  

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

/г-н Радослав Ночев връчва удостоверението/ 
 
С Решение № 79/28.10.2019 г. избираме всички общински съветници.  
1. Ангел Кордов 
2. Анелия Францова Гечева 
3. Венцислав Петров Чавдаров 
4. Генчо Тодоров Тодоров 
5. Георги Тотов 
6. Деяна Загорчева 
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7. Елена Узунова 
8. Йовко Николов 
9. Йосиф Стрехин 
10. Йосиф Ячев 
11. Костадин Иванов 
12. Любов Кориновска 
13. Младен Мандраджийски 
14. Петко Колев 
15. Петър Антонов 
16. Рангел Матански 
17. Росица Пеева 
18. Светослав Балабански 
19. Стефан Пенсов 
20. Стефан Марушкин 
21. Юлиян Ночев 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
/г-н Радослав Ночев връчва  удостоверенията/ 

 
На всички Ви пожелавам още веднъж успех!  
г-н Петър Петров: Сега всички ставаме на крака за полагане на клетвата. 
 
 

/Всички съветници и кметове повтарят клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА/ 
 

”Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на 
страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община 

Раковски и да работя за тяхното благоденствие” 

 

/в залата прозвучава химна на Република България/ 
 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
Сега всеки да се подпише на клетвените листи. 
 
 

/Кметът на Община Раковски, кметовете на населени места и общинските съветници 
подписват своите клетви/ 

 
Сега отеца ще благослови новоизбраните кметове и общински съветници. 
Отец Младен Плачков: Искам да кажа само две думи. Вие сте най-доброто, което 
избирателите видяха през тези избори и затова сте тука. Или поне най-доброто, което 
партиите могат да предложат за това. Имате задължението да не подведете своите 
избиратели. Т.е. изкушения винаги ще има. Изкушението е един кръстопът меджу две неща. 
От едната страна стои някой, а другата страна стои нещо. Ако Вие избирате някой, т.е. 
избирателите си, тогава наистина градовете и селата ни ще вървят напред. Ако избирате 
лични облаги, материални облаги, ако избирате горделивостта си, тогава със сигурност 
нещата ще стъкнат и ще се сърдим  едни на други и няма нищо да се случи. И затова 
направете така, че партиите да се гордеят с Вас. А и гражданите да са доволни от 
коалициите и от работата, която ще работите през тези четири годиини заедно.  
Можете да не се обичате, но това не го правите заради Вас, а го правите заради нас. Казвам 
го като гражданин на гр. Раковски и община Раковски.  Затова имате морална отговорност 
към избирателите си, преди всичко.   

 
/Отец Младен Плачков казва кратка молитва/ 

 
На добър път и успех! 
г-н Петър Петров: Давам думата на г-н Павел Гуджеров за приветствие. 
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г-н Павел Гуджеров: Уважаеми кметове, уважаеми господа общински съветници, уважаеми 
гости, на първо място честитя избора на всички избрани, преборили се за доверието на 
жителите на Община Раковски  и поздравления за това. Измина една…, смея да кажа най-
неприятната кампания, на която съм участвал. Благодаря на тези, които се вслушаха в разума 
и водиха кампанията си, така че да не накърняват доброто име и имиджа на другите 
опоненти. Кампанията обаче вече е зад нас. Изборите приключиха. Много говорене беше от 
всички страни. Смятам, че сега вече е време ние да оправдаем доверието на всички наши 
гласоподаватели. Затова подавам ръка към всеки един от Вас. Не само към групата на ГЕРБ, 
към всички групи, към всички опоненти, които се състезаваха, за сложността «Кмет на 
Община Раковски». След като Вашите организации са Ви издигнали като достойни хора, Вие 
имате право на това. И г-н Стефан Марушкин и г-н Костадин Иванов, г-н Стефан Пенсов, 
поздравления за усилията, поздравения за полученото доверие.  
Сега предполагам, че някои хора, предвид на това, че благодаря също на ВМРО, за това че в 
името на разума си стиснахме ръцете и ще работим заедно занапред за благоденствието 
на Общината. Сега когато, образно казано, всички инструменти са в наши ръце, някои може 
би очакват реваншизъм или някаква форма на отмъщение! Нищо такова не предвиждаме. 
Подавам ръка наистина на всеки един от Вас. На г-жа Виолета Петрова, г-н Васил 
Черпелийски, Димитър Николов, Никола Стоянов, Александър Атанасов. Всички винаги сте 
добре дошли. Вратата ми е винаги отворена.  
Ние всички получихме доверието на гражданите и трябва да работим така, че да не ги 
разочароваме. Много неща ни предстоят и то не само в дългосрочен план, но и в 
краткосрочен. Предстои ни приемането на бюджета и може би по-важно, предстои ни 
снегопочистване. Зимата вече чука на вратата ни. Нека всички заедно да работим с 
обединени усилия, най-малкото утре, четири години минават много бързо, четири години ще 
приключат. Утре когато се разхождате из улиците на Вашите населении места, да може да 
вървите с високо вдигната глава.  
Благодаря Ви! Казвам го наистина най-сериозно. На всички Ви подавам ръка и разчитам да 
работим заедно. 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Петър Петров: Сега, по традиция, най-стария общински съветник да заповяда при нас – г-
н Стефан Марушкин и да поеме процедурата по избор на Председател на Общинския 
съвет. Заповядайте!  
г-н Стефан Марушкин: Позволете ми с няколко изречения да се обърна към присъстващите! 
Скъпи жители на Община Раковски, позволете ми да кажа добре дошли на всички гости и да 
благодаря за съречните пожелания. От името на новоизбрания Общински съвет и кметове на 
населени места, благодаря на всички, които гласуваха за нас и ги уверяваме, че заедно ще 
откриваме възникналите проблеми и ще ги решаваме по най-добрия начин.  На нас се пада 
отговорната задача да напишем сегашните страници на богатата история на Община 
Раковски. Нека когато нашите деца и внуци ги четат се гордеят с това, което сме направили, 
защото историята е най-големият съдник на делата ни.  
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА обявявам настоящото първо заседание на новоизбрания 
Общински съвет. На заседанието присъстват 21 съветника. Налице е необходимия кворум за 
провеждане на заседанието. За протоколчик – Славка Гълева. Предлагам първото заседание 
да протече по съответния Дневен ред:  
 
1. Избор на “Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет - 
Раковски”. 
2. Избор на Председател на Общински съвет - Раковски. 
3. Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски. 
 
Има ли други предложения към така изготвения Дневен ред?  
г-н Любомир Стрехин: Г-н Председател, едно предложение към сценария. Днес така се 
случи да инпровизираме. Искам да помоля Председателя на заседанието приветствие към 
общинските съветници и кметовете да бъде произнесено от Съюза на ветераните от войните 
в РБ, гр. Пловдив от 98 годишния ветеран от войната Борис Симеонов Гърнев.  
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
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г-н Стефан Марушкин: Заповядайте, г-н Гърнев!  
г-н Борис Гърнев: Аз съм дядо Борис – ветеран в Отечествената война и съм в съюза в 
Областния съвет на съюза на ветераните в Пловдив. Някакъв попътен вятър ме довя днес тука. И 
бях поканен от приятелите ми от съюза на ветераните, да присъствам тук. Още по приятно ми 
беше, когато чух, че ми предоставяте думата. Съюза на ветераните приветства 
новоизбраното ръковоство на младия град и му пожелава успешен старт и още по – 
успещен финал. Много са нашите инициативи, по които ние работим - преди всичко, за 
въпитанието на младото поколение. Но към това ние имаме една друга инициатива, малко 
по различна, която е свързана с това да променим средата около нас. Цялата Област 
Пловдивска по нещичко залесява. На първо място в областта е община Раковски. Тука Любен 
Стрехин се е заел с жълъди да насити Тракийската низина и да я промени. Поръчано ми е да 
направя това предложение, да се поеме от новоизбраните съветници и тази инициатива да я 
превърнеме в така много полeзна. Да опазим средата oколо нас. И първото жълъдче го 
предоставяме на Кмета.  

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
Още въднъж Ви поздравявам за доверието, колето получхте и още пожелавам успешен старт 
и още по-успешен финал. Благодаря! 
г-н Любомир Стрехин: Останалите „златни часовници” ще получите след сесията. Всички 
кметове и всички общински съветници. На добър час, господа!  

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
г-н Стефан Марушкин: Колеги, да се върнем към деловата част. Както казах, прочетох Ви 
Дневния ред. Той ще бъде гласуван поименно. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
   
 
1. Рангел Георгиев Матански – за  
2. Йосиф Серафимов Ячев – за  
3. Любов Степановна Кориновска – за 
4. Генчо Тодоров Тодоров – за  
5. Венцислав Петров Чавдаров – за  
6. Елена Иванова Узунова – за  
7. Младен Минчев Мандраджийски – за  
8. Деяна Анреева Загорчева – за  
9. Светослав Стефанов Балабански – за  
10. Юлиян Иванов Ночев – за  

11. Петър Милков Антонов – за  
12. Стефан Самуилов Марушкин – за  
13. Петко Димитров Колев – за  
14. Стефан Йозов Пенсов – за  
15. Анелия Францова Гечева – за  
16. Георги Николов Тотов – за  
17. Костадин Дечев Иванов – за  
19. Росица Иванова Пеева – за  
20. Йосиф Божидаров Стрехин – за  
21. Ангел Николов Кордов – за  

 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 
1. Избор на “Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет - 
Раковски”. 
 
2. Избор на Председател на Общински съвет - Раковски. 
 
3. Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски. 



стр. 6 
 

  
∗ ∗ ∗ 

 
г-н Стефан Марушкин: По първа точка, предлагам да изберем комисия от трима човека. 
Имате думата по отношение числеността на Комисията. 
г-н Йосиф Ячев: Предлагам да е от трима човека.  
г-н Стефан Марушкин: Други предложения? Ако няма други предложения, считам, че  това 
предложение се приема и да преминем за числеността на Комисията да бъде в тричленен 
състав. В това число – Председател и двама членове. Предлагам да повторим процедурата, 
тъй като това си е законово изискване. Така, който е съгласен Комисията по избор да бъде в 
тричленен състав – Председател и двама членове, моля да гласува.  
 
1. Рангел Георгиев Матански – за  
2. Йосиф Серафимов Ячев – за  
3. Любов Степановна Кориновска – за 
4. Генчо Тодоров Тодоров – за  
5. Венцислав Петров Чавдаров – за  
6. Елена Иванова Узунова – за  
7. Младен Минчев Мандраджийски – за  
8. Деяна Анреева Загорчева – за  
9. Светослав Стефанов Балабански – за  
10. Юлиян Иванов Ночев – за  

11. Петър Милков Антонов – за  
12. Стефан Самуилов Марушкин – за  
13. Петко Димитров Колев – за  
14. Стефан Йозов Пенсов – за  
15. Анелия Францова Гечева – за  
16. Георги Николов Тотов – за  
17. Костадин Дечев Иванов – за  
19. Росица Иванова Пеева – за  
20. Йосиф Божидаров Стрехин – за  
21. Ангел Николов Кордов – за  

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
      
г-н Стефан Марушкин: Имате думата за предложение за членове на Комисията. Рангел 
Матански.                        
г-н Рангел Матански: Предлагам Йосиф Ячев за член на Комисията.  
г-н Стефан Марушкин: Други предложения?  
г-н Петър Антонов: Петко Колев.  
г-н Йосиф Ячев: Костадин Иванов, предлагам. 
г-н Стефан Марушкин: Има ли други предложения? Тъй като няма други постъпили 
предложения, предлагам пак поименно да се гласува. Който в съгласен така предложените 
членове на Комисията – Йосиф Ячев, Петко Колев и Костадин Иванов, да станат членове на 
Комисията по избор на Председател на Общински съвет, да гласуват. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
      
 
1. Рангел Георгиев Матански – за  
2. Йосиф Серафимов Ячев – за  
3. Любов Степановна Кориновска – за 
4. Генчо Тодоров Тодоров – за  
5. Венцислав Петров Чавдаров – за  
6. Елена Иванова Узунова – за  
7. Младен Минчев Мандраджийски – за  
8. Деяна Анреева Загорчева – за  
9. Светослав Стефанов Балабански – за  
10. Юлиян Иванов Ночев – за  

11. Петър Милков Антонов – за  
12. Стефан Самуилов Марушкин – за  
13. Петко Димитров Колев – за  
14. Стефан Йозов Пенсов – за  
15. Анелия Францова Гечева – за  
16. Георги Николов Тотов – за  
17. Костадин Дечев Иванов – за  
19. Росица Иванова Пеева – за  
20. Йосиф Божидаров Стрехин – за  
21. Ангел Николов Кордов – за  
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г-н Стефан Марушкин: Имате думата за предложения за Председател на Комисията. Г-н 
Матански? 
г-н Рангел Матански: Йосиф Ячев. Ако няма други предложения да гласуване анблок, за да 
не повтаряме едно и също няколко пъти. Мисля, че Комисията е уточнена. Има ли някой 
против?  

 
/Съветниците гласуват едновременно с вдигане на ръка/ 

 
1. Рангел Георгиев Матански – за  
2. Йосиф Серафимов Ячев – за  
3. Любов Степановна Кориновска – за 
4. Генчо Тодоров Тодоров – за  
5. Венцислав Петров Чавдаров – за  
6. Елена Иванова Узунова – за  
7. Младен Минчев Мандраджийски – за  
8. Деяна Анреева Загорчева – за  
9. Светослав Стефанов Балабански – за  
10. Юлиян Иванов Ночев – за  

11. Петър Милков Антонов – за  
12. Стефан Самуилов Марушкин – за  
13. Петко Димитров Колев – за  
14. Стефан Йозов Пенсов – за  
15. Анелия Францова Гечева – за  
16. Георги Николов Тотов – за  
17. Костадин Дечев Иванов – за  
19. Росица Иванова Пеева – за  
20. Йосиф Божидаров Стрехин – за  
21. Ангел Николов Кордов – за  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 
 

Взето с Протокол № 1/08.11.2019 г. от тържествено заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Избор на “Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет -
Раковски”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 и чл. 10 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с Общинска администрация. 
 
По предложение на: Стефан Самуилов Марушкин – председателстващ първото заседание 

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Избира Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет – 
Раковски в състав: 

 
Председател:  
Йосиф Серафимов Ячев 
Членове: 
1. Костадин Дечев Иванов 
2. Петко Димитров Колев. 

 2. Упълномощава същата да проведе избора на Председател на Общинския съвет по 
реда на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите 
комисии и взаимодействието с Общинска администрация. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
г-н Стефан Марушкин: Честито на избрания председател. Предложения за Председател на 
Общинския съвет, тъй като Комисията след това трябва да подготви съответните бюлетини и 
т.н. Да! 
г-н Йосф Ячев: Аз искам да предложа г-н Матански за председател.  
г-н Стефан Марушкин: Така, първото предложение е Рангел Матански за председател на 
Общински съвет. Други предложения? Петър Антонов? 
г-н Петър Антонов: Ами, аз ще съобщя и моето предложение. То е съвсем лично, но да 
влезна в контекста, с който започна г-н Гуджеров, след като обяви коректно, че има 
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споразумение с ВМРО и толкова топло им благодари, и след като те не излъчиха 
представител за избирателната комисия, която ще проведе избора, и със цел по-добрата 
комуникация. Когато един човек е от гр. Раковски, като не искам да деля на села и на град, 
но все пак диалогичност, ефективност и по-голяма гъвкавост, за всички нас да е удобство 
като общински съветници. Затова моето предложение е за…, като спазвам политическата 
етика, с която започна г-н Гуджеров е Георги Тотов.  
г-н Стефан Марушкин: Така, второто предложение е за Георги Тотов. Има ли други 
предложения, колеги? Има ли? /няма/ Ако няма, давам десет минутна почивка, за да може 
да се подготвят комисията и да се обясни начина за гласуване. И да се проведе самото 
гласуване.  
г-н георги Тотов: Не съм съгласен с предложението и не го приемам. 
г-н Стефан Марушкин: Т.е. правите отвод, така ли?  
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

г-н Стефан Марушкин: Да, слушам. 
г-н Костадин Иванов: Значи, аз искам да предложа Петър Антонов. 
г-н Стефан Марушкин: Добре, благодаря! Все пак има състезателност. Още едно 
предложение е Петър Антонов за председател на Общинския съвет. Да попитам още веднъж 
има ли други предложения? Ако няма, значи остават двете предложения и съответно 
комисията да започне работа. 
Десет минутна почивка, след което Ви каня тук да се проведе таен избор. 
 

/Заседанието беше прекратено в 14:55 часа/ 
/Заседанието беше възобновено в 15:05 часа/ 

 
г-н Йосф Ячев: Колеги, преди да започнем искам да поздравя всички с избирането на 
длъжностите, които заемат. Да си пожелаем един успешен мандат и да си пожелаем да 
нямаме личностни конфронтации в работата на Общински съвет и в работата на 
Общината. Да работим за благото и благоденствието на Община Раковски, както до сега от 
Областта ни дават за пример и ми стана много драго.  
Избора за Председател на Общински съвет е таен. Изработихме интегрална бюлетина с 
двете предложения. Тъмната стаичка е там до Стефка Милиева и ще Ви викам по списък, 
както сме подредени. Всеки ще получи бюлетината с плик. Моля да отбележисвоя избор, да 
сложи бюлетината в плика. Ако иска да го запечатва, ако иска да не го запечатва. Урната е 
при Петко Колев. Той ще сложи печат на плика преди да пуснете бюлетината вътре. Да се 
разпишете на списъка, който е там.  

/Гласуването приключи в 15:57 часа – комисията обработва резултатите/ 
 
г-н Стефан Марушкин: Давам думата на Председателя на Комисията за обявяване на 
резултата от избора. 
г-н Йосф Ячев: Уважаеми колеги, имаме избран Председател на Общински съвет – 
Раковски. С 13 гласа – г-н Рангел Матански е новия Председател на Общинския съвет. 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

г-н Стефан Марушкин: Колеги, позволете ми да обявя Решение № 2. На основание чл. 21, ал. 
1, т. 23 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и протокол на Комисията по избора, Общински съвет – 
Раковски избира за Председател на Общинския съвет - Рангел Георгиев Матански.  Честито! 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
 
Взето с Протокол № 1/08.11.2019 г. от тържествено заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Раковски. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Стефан Самуилов Марушкин – председателстващ първото заседание 

 
Р Е Ш И:  

 
Избира за Председател на Общински съвет - Раковски г-н Рангел Георгиев Матански. 
 
 
МОТИВИ: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общинският съвет избира Председател на 
Общинския съвет. Изборът на Председател на Общинския съвет се извършва на Първото 
заседание на Общинския съвет с тайно гласуване по силата на чл. 9 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с Общинска администрация. За провеждане на избора бе избрана 
комисия от състава на общинските съветници, която да организира и проведе избора. 
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА постъпиха две предложения за Председател на Общински 
съвет – Рангел Георгиев Матански и Петър Милков Антонов. 

След проведеното тайно гласуване и съобразно изискванията на чл. 12, ал. 6, изр. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии 
и взаимодействието с Общинска администрация, за необходимото законово мнозинство, 
Председателят на комисията по провеждане на избора, Йосиф Серафимов Ячев, докладва 
резултата от гласуването - за Председател на Общинския съвет е избран Рангел Георгиев 
Матански с 13 гласа „ЗА". 

 
∗ ∗ ∗ 

 
г-н Стефан Марушкин: Давам думата на Рангел за приветствие към новоизбрания 
Общински съвет.  
г-н Рангел Матански: Колегите, с които бяхме заедно в предишния Общински съвет, знаят, че 
аз рядко взимам думата. Затова този път ще си го позволя.  
Едно голямо благодаря на първо място. За мен това означава много. Но преди наистина да 
се заемем със сериозната работа, искам да кажа нещо и това е, че както всички преди мен 
други говорящи споделиха, че изборите свършиха. Сблъскахме идеологии, сблъскахме идеи 
и много други неща. Няма да влизам в подробности. Изборите са минало и ние положихме 
една свята клетва. Тази клетва беше положена пред знамето на Община Раковски, пред 
българскто знаме и пред европейското знаме и най – вече пред герба на Република 
България. Всички може да прочетем какво пише на него: „Съединението прави силата.”. Аз 
вярвам, че ние всички заедно можем да оставим следа в историята на Община Раковски. 
Следа, която след четири години нашите съграждани, които ни гласуваха доверие, да живеят 
по - добре, да живеят в по – красива Община, и да са по - сплотени. Вярвам, че конфликтите 
и конфронтациите остават назад в изборите и ние заедно продължаваме напред, за да 
работим за Община Раковски.  
Защото аз вярвам в една кауза и зная, че всички Вие вярвате в тази кауза. И каузата е Община 
Раковски. Така че за втори път благодаря за доверието. Вярвам, че всички можем да работим 
заедно. И аз, както Павел – Кмета на Община Раковски сподели, вярвам, че след днешния 
ден в Общинския съвет ще има единство. Няма да имаме разделения и ще работя за това.  
На първо място искам да благодаря на моето семейство, естествено, че те са ме 
подкрепяли, въпреки всичката работа и отсъствия, които имам и ми се налагат. Винаги са 
били зад мене. На второ място искам да благодаря на Павел Гуджеров, който ни научи, мен 
лично, и всички Вас, колеги от нашата група, естествено, как да бъдем добри хора. И дано да 
бъдем и успешни политици. И сме му подготвили един скромен подарък от нашата група на 
ГЕРБ. Това е един компас, който вярвам, че на твоето бюро от сега нататък – следващите 
четири години, ще помага да откриваш вярната посока за развитието на нашата Община. 
  

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Павел Гуджеров: Сърдечно благодаря!  
г-н Рангел Матански: Искам да стисна ръката на Георги Лесов, който смятам, че успя да 
води Общината и Общински съвет добре през изминалия мандат. 
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/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
г-н Георги Лесов: Има традиция всеки следващ да предава ключа на новоизбрания. Понеже 
г-н Гуджеров си остава, на мен се пада честта да предам ключа от Общински съвет. 
Пожелавам ти да бъдеш обединител, защото ролята на председателя е именно да обедини 
всички политически сили, да потуши всички разногласия и да бъде работата спокойна. Успех!  

 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Павел Гуджеров: Предполагам, че знаете, че днес е Св. Михаил Архангел и аз ще се 
възполвам да ти дам един скромен подарък.  
г-н Стефан Марушкин: Колеги да минем към деловата част, вече имаме новоизбран 
Председател на Общинския съвет, така че, той ще продължи с последната точка от Дневния 
ред – Избора на постоянни комисии.  
г-н Рангел Матански: Колеги, предполагам сте запознати, че работата на Общински съвет 
винаги минава през комисиите, които са структурирани при избирането на Общинския 
съвет. Има ли нужда да изчета, кой в каква комисия попада или няма нужда да губим време. 
Ще ги изчета:  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ОТ  

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЛЕСОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  РАКОВСКИ 
 
 ОТНОСНО: Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет – 
Раковски 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет Раковски да 
приеме следното: 
 

 
ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 
I. Избира членовете на постоянна комисия „Териториално и селищно устройство, околна 

среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство” 
1. Младен Минчев Мандраджийски - Председател  
2. Юлиян Иванов Ночев - Зам. председател  
3. Стефан Йозов Пенсов - член 
4. Йосиф Серафимов Ячев - член 
5. Костадин Дечев Иванов- член 
6. Йовко Георгиев Николов- член 
7. Стефан Самуилов Марушкин - член 

 
II. Избира членовете на постоянна комисия „Законност и обществен ред, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 

1. Венцислав Петров Чавдаров - Председател  
2. Светослав Стефанов Балабански - Зам. председател 
3. Юлиян Иванов Ночев - член 
4. Любов Степановна Кориновска - член 
5. Йосиф Божидаров Стрехин - член 
6. Ангел Николов Кордов - член 
7. Стефан Самуилов Марушкин - член 
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III. Избира членовете на постоянна комисия „Образование, спорт, туризъм, култура и 
религия” 

1. Генчо Тодоров Тодоров - Председател  
2. Деяна Андреева Загорчева - Зам. председател  
3. Анелия Францова Гечева - член 
4. Стефан Йозов Пенсов - член 
5. Елена Иванова Узунова - член 
6. Светослав Стефанов Балабански - член 
7. Йосиф Божидаров Стрехин - член 
 
 

IV. Избира членовете на постоянна комисия „Здравеопазване и социална дейност” 
1. Георги Николов Тотов - Председател  
2. Венцислав Петров Чавдаров - Зам. председател  
3. Деяна Андреева Загорчева - член 
4. Елена Иванова Узунова - член 
5. Росица Иванова Пеева - член 
6. Ангел Николов Кордов - член 
7. Петко Димитров Колев - член 

 
V. Избира членовете на постоянна комисия „Бюджет и финанси” 

1. Анелия Францова Гечева - Председател  
  2. Любов Степановна Кориновска - Зам. председател  
3. Младен Минчев Мандраджийски - член 
4. Генчо Тодоров Тодоров - член 
5. Росица Иванова Пеева - член 
6. Петър Милков Антонов - член 
7. Петко Димитров Колев - член 

 
VI. Избира членовете на постоянна комисия „Управление на общинската собственост” 

1. Йосиф Серафимов Ячев - Председател  
2. Елена Иванова Узунова - Зам. председател 
3. Георги Николов Тотов - член 
4. Венцислав Петров Чавдаров - член 
5. Костадин Дечев Иванов - член 
6. Йовко Георгиев Николов - член 
7. Петър Милков Антонов - член 

 
г-н Рангел Матански: Предлагам да гласуваме така предложения списък на разпределение 
на Общински съветници – поименно.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 2     
 
                                     
1. Рангел Георгиев Матански – за  
2. Йосиф Серафимов Ячев – за  
3. Любов Степановна Кориновска – за 
4. Генчо Тодоров Тодоров – за  
5. Венцислав Петров Чавдаров – за  
6. Елена Иванова Узунова – за  
7. Младен Минчев Мандраджийски – за  
8. Деяна Анреева Загорчева – за  
9. Светослав Стефанов Балабански – за  
10. Юлиян Иванов Ночев – за  

11. Петър Милков Антонов –  възд. се  
12. Стефан Самуилов Марушкин – за  
13. Петко Димитров Колев – възд. се 
14. Стефан Йозов Пенсов – за  
15. Анелия Францова Гечева – за  
16. Георги Николов Тотов – за  
17. Костадин Дечев Иванов – за  
19. Росица Иванова Пеева – за  
20. Йосиф Божидаров Стрехин – за  
21. Ангел Николов Кордов – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 3 

 
Взето с Протокол № 1/08.11.2019 г. от тържествено заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет – Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Избира членовете на постоянна комисия „Териториално и селищно устройство, околна 

среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство” 
1. Младен Минчев Мандраджийски - Председател  
2. Юлиян Иванов Ночев - Зам. председател  
3. Стефан Йозов Пенсов - член 
4. Йосиф Серафимов Ячев - член 
5. Костадин Дечев Иванов- член 
6. Йовко Георгиев Николов- член 
7. Стефан Самуилов Марушкин - член 

 
II.  Избира членовете на постоянна комисия „Законност и обществен ред, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 

1. Венцислав Петров Чавдаров - Председател  
2. Светослав Стефанов Балабански - Зам. председател 
3. Юлиян Иванов Ночев - член 
4. Любов Степановна Кориновска - член 
5. Йосиф Божидаров Стрехин - член 
6. Ангел Николов Кордов - член 
7. Стефан Самуилов Марушкин - член 

 
III. Избира членовете на постоянна комисия „Образование, спорт, туризъм, култура и 
религия” 

1. Генчо Тодоров Тодоров - Председател  
2. Деяна Андреева Загорчева - Зам. председател  
3. Анелия Францова Гечева - член 
4. Стефан Йозов Пенсов - член 
5. Елена Иванова Узунова - член 
6. Светослав Стефанов Балабански - член 
7. Йосиф Божидаров Стрехин - член 
 
 

IV. Избира членовете на постоянна комисия „Здравеопазване и социална дейност” 
1. Георги Николов Тотов - Председател  
2. Венцислав Петров Чавдаров - Зам. председател  
3. Деяна Андреева Загорчева - член 
4. Елена Иванова Узунова - член 
5. Росица Иванова Пеева - член 
6. Ангел Николов Кордов - член 
7. Петко Димитров Колев - член 

 
V. Избира членовете на постоянна комисия „Бюджет и финанси” 

1. Анелия Францова Гечева - Председател  
  2. Любов Степановна Кориновска - Зам. председател  
3. Младен Минчев Мандраджийски - член 
4. Генчо Тодоров Тодоров - член 
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5. Росица Иванова Пеева - член 
6. Петър Милков Антонов - член 
7. Петко Димитров Колев - член 

 
VI.   Избира членовете на постоянна комисия „Управление на общинската собственост” 

1. Йосиф Серафимов Ячев - Председател  
2. Елена Иванова Узунова - Зам. председател 
3. Георги Николов Тотов - член 
4. Венцислав Петров Чавдаров - член 
5. Костадин Дечев Иванов - член 
6. Йовко Георгиев Николов - член 
7. Петър Милков Антонов - член 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Рангел Матански: Честито на колегите! На всички колеги да ни е честито, и да работим 
наистина за успешното развитие на нашата Община!  
С това Днения ред е изчерпан. Закривам първото заседание на Общински съвет – Раковски 
за мандат 2019-2023. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 

 
/Заседанието приключи в 16:05 часа/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

               /Рангел Матански/ 
 
 

                         Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 
                                                                                                          /Славка Гълева/ 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
	/Гласуването приключи в 15:57 часа – комисията обработва резултатите/


